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För fjärde året i följd övervakades un-
der 2019, på uppdrag av länsstyrelsen, 
ängshökens ställning som häckfågel i 

Uppsala län. åtagandet har främst varit inrik-
tat på att hitta de eventuella häckningar där 
boet har placerats på marken i odlingsbygden. 
detta för att kunna vidta skyddsåtgärder för 
att häckningarna skulle ha större chans att 
lyckas. dylika häckningar misslyckas annars 
i stor utsträckning då de blir prederade eller 
förstörs i samband med slåtter.

Ängshökens återkomst till länet överva-
kades redan från månadsskiftet april–maj 
då de första normalt anländer till Uppland. 
årets första, en gammal hane, sågs sträcka 
mot nordost vid Husbydammarna (lena) 
27 april. det dröjde sedan till in i maj innan 
arten ånyo observerades, en hane på Fjärd-
hundraslätten 5 maj och en hona vid Källsjön 
(rasbo) samma dag. Under de därpå följande 
tre veckorna finns, enligt artportalen, endast 
en dryg handfull fynd rapporterade från länet 
och eftersök i samband med den här aktuella 
insatsen gav bara ett ströfynd på en tidigare 
känd häckningslokal.

ängshöken i uppsala län 
häckningssäsongen 2019

i slutet av maj fanns inga som helst indika-
tioner på eventuell häckning i länet, men den 
30 maj observerades plötsligt såväl gammal 
hane som hona på laggaslätten. Här sågs de 
av många under fyra dagar jagande och sit-
tande på marken, men inga tecken på parbild-
ning noterades (han föreföll mer intresserad 
av henne än hon av honom). Båda fåglarna 
försvann efter detta.

Ängshök eftersöktes på Fjärdhundraslät-
ten och i andra jordbruksbygder under 
sommaren, men inga som helst tecken på 
förekomst hittades. det var över huvud taget 
få fynd av arten detta år. inte heller besöken 
vid Vissjön, en tidigare säker häckningslokal 
för arten, gav något positivt resultat.

den 4 juli besöktes den häckningslokal i 
Östhammars kommun där ett par har lyckats 
med häckningen tre år i följd (2016–2018) 
och här kunde häckning åter konstateras. En 
gammal hane sågs lämna över byte till hona 
som gick ned med det till troligt bo, dolt i 
vegetation.

i slutet av juni och början av juli sågs 
en gammal hane vid några tillfällen jaga vid 
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ängshöken i uppsala län 
häckningssäsongen 2019

gamla Bälingemossar, en från tidigare år känd 
lokal i detta avseende, men det fanns inga som 
helst indikationer på häckning här (även det 
som tidigare år). Vid något tillfälle sågs han 
ta höjd med byte i klorna och flyga i samma 
riktning som han hade setts försvinna tidigare 
år. år 2017 hittades två häckande par på en 
lokal som ligger något vid sidan av var denna 
kurs pekar mot, men vi antog ändå att det 
var hit hanen hade flugit efter att ha jagat vid 
gamla Bälingemossar. året därpå häckade ett 
par på samma lokal och hane sågs åter jaga vid 
mossarna. Flera eftersök på lokalen i maj 2019 
visade dock att inget par häckade här detta år.

Med vetskap om detta och flygriktningen 
för hanen med byte besöktes istället en sjö, 
helt omgiven av skog, längre norrut den 10 
juli 2019. Omedelbart vid ankomsten till 
sjön sågs en gammal hane jaga vid den och 
lite senare sågs han lämna över byte till en 
hona som kom upp från marken invid den-
samma. Hon tog snabbt över bytet och gick 
ned i det område där hon hade setts komma 
upp från. Häckning kunde därmed anses som 
säkerställd.

En gammal hane sågs även vid södra 

Vendelsjön vid några tillfällen i slutet av juni, 
men bortsett från några enstaka fynd här i 
maj, fanns det ingenting i övrigt som talade 
för häckning. Troligen var det en hane på 
tillfälligt besök, kanske en som redan hade 
misslyckats med häckningen på annan plats 
i Mellansverige.

den 9 juli rapporterades en gammal hane 
vid Sörby, söder om Heby samhälle, och det 
kommenterades att den hade setts här till 
och från sedan slutet av maj. detta renderade 
misstankar om att det kanske fanns en häck-
ning i närheten. Strax därpå sågs en hane tre 
dagar i följd vid en sjö nordost om Heby och 
vid ett besök här den 14 juli sågs en gammal 
hane lämna över byte till en hona som strax 
gick ned till troligt bo. Häckning även här 
således.

den 4 augusti sågs tre flygga ungfåglar 
över denna häckplats och två dagar senare en 
nyligen flygg årsunge på den första lokalen. 
Vid ett fyra timmar långt besök vid lokalen 
i Östhammars kommun 13 augusti sågs inga 
ängshökar och allt talar för att häckningen 
här hade misslyckats efter tre år med lyckade. 
detta ger sammanfattningsvis två lyckade 

Ängshök (Circus pygargus), hanne i nord-
uppland spanande efter föda i slutet av juni. 
FOtO: YnGve hareLand
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häckningar och en misslyckad i länet under 
2019. Minst fyra flygga ungfåglar (ytterligare 
någon/några kan ha funnits vid den första 
lokalen) är dubbelt så många som året innan 
och får anses som ett hyfsat resultat.

att försöka ta reda på hur många par ängs-
hök det häckar i länet är ingen lätt uppgift. 
det är en sak att följa upp vad som händer 
på Fjärdhundraslätten och vid Vissjön, som i 
detta uppdrag, men att även kontrollera hur 
många par som eventuellt häckar i länets 
många sjöar är mycket arbetskrävande. när 
honan ruvar är det inte mycket som händer. 
det är först när det blivit ungar i boet som 
chansen att få se den då mer aktiva hanen på 
jakt i omgivningarna ökar. det var således på 
detta sätt som de två lyckade häckningarna 
hittades. Båda lokalerna var för övrigt inte 
tidigare kända som häckplats för arten.

att det, trots en mer normal tillväxt 
på slåttervallarna 2019, inte hittades några 
tecken på eventuella häckningar på marken 
får anses som övervägande positivt. det är 
bättre att paren, som i år, häckar i anslutning 
till vegetationsrika sjöar där det normalt inte 

behövs några skyddsåtgärder för att hjälpa 
dem att lyckas med häckningen. Ett par som 
häckar på marken i en slåttervall har annars 
sällan en chans att lyckas eftersom vallen slås 
i början av juni då ruvningen normalt just har 
påbörjats. det är långt från säkert att lantbru-
karen uppmärksammar vad som är på gång 
och även om vederbörande gör det, är det 
inte säkert att nödvändiga hänsyn tages. Med 
häckningar i slåttervallar kan det behövas en 
omfattande arbetsinsats koncentrerade till en 
kort period mellan äggläggning och tidpunkt 
för slåtter, för att hitta boet och skydda det. 
att det troligen kan gå snabbt för ett par att 
finna varandra och påbörja häckning gör inte 
det hela lättare.

Tack 
… till Christina Karlsson, Magnus Klingse, 
Martin Tjernberg, Yngve Hareland och Mag-
nus liljefors för uppgifter om ängshök i länet 
under 2019.
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